
 

 

Philips
Prenosné rádio

Klasický dizajn

AE2730
Obľúbené tóny z klasického 

dizajnu
Analógové prenosné rádio napájané zo siete alebo na batérie. Jeho praktické ovládacie 
prvky vám umožnia jednoducho naladiť obľúbené stanice. Drevená skrinka mu dodáva 
klasický vzhľad a zlepšuje kvalitu zvuku.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu
• Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača

Vynikajúca reprodukcia zvuku
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 2 W RMS



 FM/MW tuner

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Vstupné pripojenie
Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame 
prehrávanie obsahu vo formáte MP3 
prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom 
pripojení prenosného MP3 prehrávača 
k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor 
line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu 
zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby 
z prenosného MP3 prehrávača.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 

celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

2 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W RMS. 
RMS (Root Mean Square) znamená strednú 
kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie 
zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu 
prenášaného zo zvukového zosilňovača do 
reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo 
elektrického výkonu privedeného do reproduktora a 
jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím 
je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon 
reproduktor dosahuje.
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Technické údaje
Zvuk
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 2 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC, audiokábel
• Iné: Manuál používateľa

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 1,67 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 141 mm
• Výška hlavnej jednotky: 137 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 260 mm

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
• Počet batérií: 6

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" širokopásmový basový 

reproduktor
•
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